
 

HPM DIET CAT UROLOGY URINARY WIB 
Ūdens uzņemšana un paradumi  

Lietošanai dzīvniekiem. 
Pilnvērtīga diētiskā barība  kaķiem atkārtotas struvītu veidošanās samazināšanai,.  oksalātu 
veidošanās samazināšanai. 
Cits pielietojums. Kaķu idiopātiskais cistīts (FIC). 
Galvenie barības raksturlielumi: palieliena uzņemtā ūdens daudzumu, satur Behavoiur plus 
complex, augsts Omega 3 saturs, svara regulēšana, pazermina urīna pH, vidēji zems magnija 
daudzums, zems kalcija un D vitamīna daudzums. 
 
Sastāvs: Dehidrēts cūkgaļas un mājputnu proteīns, kartupeļu ciete, cūkas un mājputnu izcelsmes 
hidrolizēts proteīns, pupiņu pākstis, veseli zirņi, mājdzīvnieku tauki, lignoceluloze, minerālvielas, 
linsēklas, biešu mīkstums, zivju eļļa, ceļtekas sēklu šķiedras, fruktooligosaharīdi, hitosāns, žāvēts 
zaļās tējas koncentrāts, artišoka lapu ekstrakts , pasterizēta  Lactobacillus acidophilus baktēriju 
kultūra. 
Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg:: A vit (E672) 15000 IV, D3 vit. (E671) 1400 IV, E vit. (E 3a700) 610 
mg, dzelzs – 166 mg (, dzelzs sulfāts, monohidrāts, E1), Cu 53 mg (vara sulfāts, pentahidrāts, E4), 
jods 4 mg (kālija jodīds, E2), Mn 59 mg (mangāna (II) sulfāts monohidrāts, E5), Zn 286 mg (cinka 
sulfāta monohidrāts, E6), taurīns 1950 mg, L-karnitīns 540 mg, ES atzīti antioksidanti. Nesatur 
mākslīgās krāsvielas un aromatizētājus.  
Tehnoloģiskās piedevas 1 kg:. Antioksidanti. 
Zootehniskās piedevas 1 kg: montmorilonīts (E558) 5 g.. 
Analītiskie komponenti: kopproteīns -44 % (t.sk. dzīvnieku izcelsmes 93%), kopeļļas un tauki – 
13.5 %, EPA + DHA 0,4%, kopšķiedra – 6.5 %, koppelni -7.5 %, ogļhidrāti (NFE, bezslāpekļa 
ekstraktviela) 23%, kalcijs 0,7%, fosfors 0,7%, nātrijs 1,1%, magnijs 0,08%, kālijs 0,7%, hlorīdi 2,4%, 
sērs 0,8%, kopējais D vitamīns 1000 SV/kg, hidroksiprolīns 1,4%. Urīna paskābinātāji: kalcija sulfāts, 
DL-metionīns. Urīna alkalizētāji: kālija citrāts.  
Rekomendējamās diennakts barības devas:  

 Dienas deva (g/dienā) 

Ķermeņa Svars (kg) 
Palielināts svars 
Saudzīga svara 

zaudēšana 

Normāls svars 
(pieauguši 

sterilizēti/kastrēti 
iekštelpās dzīvojoši kaķi 

ar optimālu ķermeņa 
svaru) 

Samazināts svars   

2 20 25 25 

3 30 35 40 

4 40 45 50 

5 50 60 65 

6 60 70 75 

7 70 80 90 

8 80 95 105 

9 95 105 1l5 

10 105 115 130 

..   Dienas deva tiek rēķināta, ņemot vērā kaķa esošo svaru un ir jākoriģē ik mēnesi. 

Kaķim pastāvīgi nodrošināt pieejamu svaigu dzeramo ūdeni.  
Ieteicamo dienas devu vēlams sadalīt vairākās nelielās barošanas reizēs, ievērojot devas tabulā uz 
iepakojuma. 
Barību lietot sākotnēji līdz 6 mēnešiem. Pirms barības lietošanas vai barības  lietošanas ilguma 
pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu. Barība nav piemērota augšanas periodā, 
grūsnības vai laktācijas laikā, hroniskas nieru vai sirds mazspējas gadījumā. 
Barību uzglabāt sausā, tumšā, vēsā vietā, iepakojumu vienmēr turēt noslēgtu.  
Barības sēriju un minimālo glabāšanas termiņu skatīt uz iepakojuma.  
Fasējums 50g,  1.5 kg,  3 kg maisos.  
Ražotājs: Virbac Nutrition (Francija),  atz. Nr. FR 30.341.003. 
Izplata: „BERTAS NAMS” SIA; Ventspils iela 50, Rīga, LV1002; tālr. 80000060, atz. Nr. aLV 019020 


